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Over kweekvlees, insecten en synthetische kaas 
 

Ik zag een hoopvol bericht voorbij komen over de ontwikkeling van synthetische kaas. 

Blijkbaar kan de koe in zijn geheel omzeild worden en kunnen we van gras ‘in één keer’ melk 

en kaas maken.  

 

Dat is inderdaad hoopvol nieuws. Als deze technologie wordt opgeschaald zal ze, net als 

kweekvlees en insectenvoedsel, kunnen bijdragen aan de eliminatie van de bio-industrie. 

Hulde. ‘Does it scale?’ is dé hamvraag als je een product op de markt wil zetten. Althans, het is 

económische hamvraag, niet de ecologische. Maar waarom is dit niet hét nieuws van de dag? 

Waarom schreeuwen we dit niet van de ecologische daken?  

 

Als je naar de commentaren bij dit soort bericht kijkt wordt er in ieder geval één ding duidelijk: 

zoveel mensen, zoveel meningen. De wetenschappelijke methode lijkt nauwelijks een rol te 

spelen in het debat. Persoonlijke meningen, onderbuikgevoelens en scepticisme worden 

afgewisseld met complimenten, bedankjes en duimpjes. Het is een ratjetoe. Als we willen 

begrijpen waarom groene, ecologische innovaties niet zo worden opgeschaald als economische 

innovaties dan moeten we naar de mens zélf kijken. Dan moeten we de existentiële 

levensvragen beantwoorden: wie zijn we, waar staan we, wat willen we? 

 

Om het maar even frontaal confronterend uit te drukken: nu we zijn aangeland in het 3e 

decennium van de 21e eeuw, lijken de antwoorden op die drie vragen heel duidelijk te zijn: 

 

1. Wie zijn we? 

 

Wij zijn Homo sapiens en we werken samen om te falen en we leven om uit te sterven. 

 

2. Waar staan we? 

 

We zitten in de versnellende curve van de collaps van onze infrastructuur door overshoot of 

overconsumptie. 

 

3. Wat willen we?  

 

Economische groei, dat willen we. We willen alleen opschalen als het de gevestigde 

economische orde handhaaft.  



 

Het antwoord op de vraag waarom de ontwikkeling van kweekvlees, synthetische kaas en 

insectenvoedsel niet van de voorpagina’s afspat, is eenvoudig: het is de aard van het beestje. 

Kijk maar eens wat nodig is om onze dromen van een groene, duurzame wereld te realiseren:  

 

1. Alle armen moeten arm blijven.  

2. Alle rijken moeten hun vermogen afstaan.  

3. Bevolkingsgroei moet bevolkingskrimp worden.  

4. Economische groei moet economische krimp worden.  

5. We moeten allemaal overal nog eens tien jaar in volledige lockdown.  

 

Dat is het energie-equivalent van wat we moeten doen om de collaps van onze infrastructuur 

te voorkomen. Sta jij al in de rij om je aan te melden?  

 

Synthetische kaas, kweekvlees, insectenvoedsel — het zijn allemaal spettertjes op de gloeiende 

plaat, als ze niet worden opgeschaald tot het niveau dat ze een verschil kunnen maken. Het is 

blijkbaar niet interessant voor de puissant rijke multinationals van deze wereld en de al even 

rijke individuen die er de scepter over zwaaien.  

 

Waarom slagen we er maar niet in om die trend te keren? Wat denk jij?  

 

Meer weten?  
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